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Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, Patrick Le Hyaric
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Pranešimas A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo 
taisyklės
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės Direktyvos 96/71/EB 3 
straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b ir c 
punktų netaiko kelių transporto 
vairuotojams, kurie dirba tos direktyvos 1 
straipsnio 3 dalies a punkte nurodytose 
įmonėse, kai jie vykdo reglamentuose 
1072/2009 ir 1073/2009 apibrėžtas 
tarptautinio vežimo operacijas, jei 
komandiravimo į jų teritoriją šioms 
operacijoms vykdyti laikotarpis per vieno 
kalendorinio mėnesio laikotarpį yra 
trumpesnis negu 3 dienos arba joms lygus.

Valstybės narės Direktyvos 96/71/EB 
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b ir 
c punktus taiko kelių transporto 
vairuotojams, kurie dirba tos direktyvos 
1 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytose 
įmonėse, kai jie vykdo reglamentuose 
1072/2009 ir 1073/2009 apibrėžtas 
tarptautinio vežimo arba kabotažo 
operacijas.

Pagal reglamentus 1072/2009 ir 
1073/2009 tranzitas laikomas tarptautiniu 
vežimu. Vairuotojas, kuris valstybės narės 
teritoriją kerta tranzitu nepakraudamas ar 
neiškraudamas krovinių, laikomas 
komandiruotu į tą valstybę narę.
Nukrypstant nuo šios nuostatos, valstybės 
narės Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnio 
1 dalies pirmos pastraipos b ir c punktų 
netaiko kelių transporto vairuotojams, 
kurie dirba tos direktyvos 1 straipsnio 
3 dalies a punkte nurodytose įmonėse, kai 
jie vykdo reglamentuose 1072/2009 ir 
1073/2009 apibrėžtas tarptautinio vežimo 
operacijas, jei tai yra tik operacijos, 
kurios pradedamos vykdyti valstybėje 
narėje, kurioje registruotas kelių 
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transporto vežėjas, ir tęsiamos vežant 
krovinį tiesiogiai į kitą valstybę narę, toje 
valstybėje narėje įvykdoma viena krovinio 
iškrovimo ir (arba) operacija per dvi 
darbo dienas po atvykimo, o po to 
tiesiogiai grįžtama į valstybę narę, kurioje 
kelių transporto vežėjas registruotas, 
nevykdant jokių kabotažo operacijų ar 
kitų rūšių operacijų jokioje kitoje 
valstybėje narėje.
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Pranešimas A8-0206/2018
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Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo 
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(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės Direktyvos 96/71/EB 3 
straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b ir c 
punktų netaiko kelių transporto 
vairuotojams, kurie dirba tos direktyvos 1 
straipsnio 3 dalies a punkte nurodytose 
įmonėse, kai jie vykdo reglamentuose 
1072/2009 ir 1073/2009 apibrėžtas 
tarptautinio vežimo operacijas, jei 
komandiravimo į jų teritoriją šioms 
operacijoms vykdyti laikotarpis per vieno 
kalendorinio mėnesio laikotarpį yra 
trumpesnis negu 3 dienos arba joms lygus.

Valstybės narės Direktyvos 96/71/EB 
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b ir 
c punktus taiko kelių transporto 
vairuotojams, kurie dirba tos direktyvos 
1 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytose 
įmonėse, kai jie vykdo reglamentuose 
1072/2009 ir 1073/2009 apibrėžtas 
tarptautinio vežimo arba kabotažo 
operacijas.

Nukrypstant nuo šios nuostatos, valstybės 
narės Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnio 
1 dalies pirmos pastraipos b ir c punktų 
netaiko kelių transporto vairuotojams, 
kurie dirba tos direktyvos 1 straipsnio 
3 dalies a punkte nurodytose įmonėse, kai 
jie vykdo reglamentuose 1072/2009 ir 
1073/2009 apibrėžtas tarptautinio vežimo 
operacijas, jei tai yra tik operacijos, 
kurios pradedamos vykdyti valstybėje 
narėje, kurioje registruotas kelių 
transporto vežėjas, ir tęsiamos vežant 
krovinį tiesiogiai į kitą valstybę narę, toje 
valstybėje narėje įvykdoma viena krovinio 
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iškrovimo ir (arba) operacija per dvi 
darbo dienas po atvykimo, o po to 
tiesiogiai grįžtama į valstybę narę, kurioje 
kelių transporto vežėjas registruotas, 
nevykdant jokių kabotažo operacijų ar 
kitų rūšių operacijų jokioje kitoje 
valstybėje narėje.

Or. en


